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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0435/2011, ko Association de Défense des Victimes de 
Nuisance dans leur Environment vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgie 
Jean Pierre Billet un Marie Claude Virama un kam pievienoti 3 paraksti, par 
iespējamu ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Senžilas (Reinjona) 
helikopteru lidostas ierīkošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Senžilas, Reinjonas salā, iedzīvotāji apgalvo, ka jaunā helikopteru lidosta bez pienācīgām 
atļaujām ierīkota uz lauksaimniecības zemes, kuras apūdeņošanu finansējusi ES. Turklāt 
nojaukšanai paredzētā pagaidu būve bez vajadzīgās būvatļaujas pārveidota par angāru.
Visbeidzot, bez vajadzīgajām atļaujām minētā teritorija pieslēgta ūdensvadam un 
elektrotīklam. Lūgumraksta iesniedzēji vēlas uzzināt Parlamenta nostāju saistībā ar Reinjonas 
salai piešķirto UNESCO pasaules mantojuma zīmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd plānu izveidot helikopteru lidostu netālu no Saint-Gilles-les-
Hauts (Senžila) Reinjonas salā. Tie uzskata, ka plāns būtībā nav savietojams ar šai teritorijai 
piešķirto UNESCO „pasaules mantojuma” statusu. Lūgumraksta iesniedzēji pauž iebildumus 
par gaidāmo troksni, īpaši, ņemot vērā to, ka lidojumi varētu notikt no plkst. 6 rītā, arī 
svētdienās. Viņi apšauba minētā projekta likumību, kas īstenots uz kādreizējās 
lauksaimniecības zemes. Lūgumraksta iesniedzēji vēlētos, lai helikopteru darbība notiktu jau 
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esošajās lidostās.

Komisijas komentāri

Komisija vispirms vēlētos norādīt, ka nav nekādas skaidras pretrunas starp to, ka teritorijai 
piešķirta mantojuma zīme, un to, ka uz tās vai netālu no tās tiek attīstīta transporta 
infrastruktūra. No iesniegtajiem dokumentiem šķiet, ka apstrīdētā projekta mērķis patiešām ir 
labāka pielāgošanās paaugstinātām tūrisma interesēm šajā teritorijā, kas parasti ir loģisks 
iznākums šāda apzīmējuma piešķiršanai. Attiecīgā teritorija vairāk vai mazāk atrodas pusceļā 
starp Sendenī lidostu uz ziemeļiem un Pjērfonas lidostu uz dienvidiem, un, ja pastāv vietējais 
pieprasījums šāda veida tūrisma pakalpojumiem, ir pamatoti nepraktiski tos sniegt tikai 
minētajās lidostās.

Konkrētajā projektā ietvertā teritorija atrodas pie ceļa D100, kurš ved lejup uz piekrastē esošo 
Hermitage-les-Bains, apļveida krustojuma ar RN1 — route des Tamarins — autoceļu, kas ir 
galvenais savienojums starp salas ziemeļu un dienvidu daļām. Ierosinātā teritorija iepriekš 
tika izmantota nesen veiktās lielā krustojuma un tieši uz dienvidu ceļu vērstā viadukta 
būvniecības laikā. Teritorija, ko ietver apļveida krustojums, tikusi izmantota nozīmīgām 
akmeņu laušanas darbībām, kas liek domāt, ka troksnis, iespējams, nav jaunums šajā apkārtnē.
Teritorijas satelīta uzņēmumi parāda, ka visi mazie apkārtnē esošie zemes gabali jau 
ievērojamu laika posmu netiek izmantoti lauksaimnieciskām darbībām, un arī ar transporta 
nozari saistītā attīstība, kas norisinās tieši blakus ierosinātajai teritorijai, padara gandrīz 
neiedomājamu šīs nelielās teritorijas atjaunotu izmantošanu lauksaimnieciskiem nolūkiem.

Pastāv ES tiesību akti par „noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas 
ierobežojumu ieviešanu lidostās, kas saistīti ar troksni”1. Tomēr šo tiesību aktu darbības joma 
ir piemērojama tikai no noteikta skaita satiksmes pārvietošanās darbībām gadā, proti, 50 000 
reaktīvo lidmašīnu, kas acīmredzami pārsniedz pašreizējā plānā paredzētās 30 helikopteru 
pārvietošanās darbības dienā.

Secinājumi

Kā Komisijai ir nācies norādīt daudzu citu lūgumrakstu kontekstā, vietējā līmeņa zemes 
izmantošanas un infrastruktūras plānošanas jautājumi galvenokārt ietilpst attiecīgo valsts 
varas iestāžu kompetencē. Šķiet, tas attiecas arī uz šo lūgumrakstu. Turklāt galvenās 
lūgumraksta iesniedzēju bažas — troksnis no ierosinātās helikopteru lidostas — nesasniedz 
piemērojamos ES tiesību aktos noteikto slieksni.

                                               
1 Direktīva 2002/30/EK, OV L 85, 28.3.2002., 40.–46. lpp.


